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konge. Det stolte rige er delt i to, og Jylland hører under den grusomme Grev Gerts herredømme.

Da 14-årige Jakob pludselig bliver forældreløs, fordi Grev Gerts lejetropper har slået forældrene ihjel, aner
han ikke, hvad han skal gøre. Men ved et held møder han en ung væbner, der tjener oprørslederen Niels

Ebbesen.

Og før han ved af det, er Jakob i fuld gang med selv at gøre oprør mod "den kullede greve".

Knud Erik Larsen (f. 1936, Århus) er en dansk forfatter og folkeskolelærer. Hans mangeårige kendskab til
børn og unge og deres særegne livsverden har sammen med opvæksten ved den jyske vestkyst dannet
grobund for hans forfatterskab. Børn og unges oplevelser med skolen, kammeraterne og forældrene er

genkommende temaer i forfatterskabet såvel som eventyret og alt det, der gør de første mange leveår til noget
helt særligt.
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